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„Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól” szóló 14/2006.(VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

2012. január 1-jén hatályba lépő jogszabályok előírásai szerint nagymértékben megváltoztak a helyi önkormányzatok vagyonára vonatkozó törvényi előírások, ezen törvényi változások Magyarország Alaptörvényéből (továbbiakban: Alaptörvény) erednek.

Az Alaptörvény 38 cikk (1) bekezdése alapján az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon. A nemzeti vagyon megőrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodásnak követelményeit az Alaptörvény mellett az alábbi törvények határozzák meg:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (új Ötv.), a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.). A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (régi Ötv.) 78.- 80/B. §-ai, melyek az önkormányzat vagyonáról szóltak, ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezésre kerültek. Egyidejűleg az államháztartási törvényből kikerült az önkormányzat vagyonára vonatkozó szabályozás, ugyanis ezt a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban Nytv.), valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 106-110. §-ai tartalmazzák.

Az Nvtv. 1. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában álló vagyon a nemzeti vagyon részét képezi. A helyi önkormányzat vagyona tekintetében a tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik, a vagyonnal kapcsolatos egyes jogosítványok (például a birtoklás, használat, fenntartás) más részére történő átengedésének feltételeit és módját az Nvtv. állapítja meg.

A helyi önkormányzat vagyona a törvény alapján két kategóriába sorolható: a már korábban is létező törzsvagyon, illetőleg az üzleti vagyon körébe. A törzsvagyon forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon lehet. A forgalomképes önkormányzati vagyon új megnevezése: üzleti vagyon. 

Forgalomképtelen az a nemzeti vagyon, amely nem idegeníthető el, vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom kivételével nem terhelhető meg, azon dologi jog vagy osztott tulajdon nem létesíthető. 

Korlátozottan forgalomképes vagyon az Nvtv. 1. § (2) bekezdés a) pontja hatálya alá és nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba nem tartozó azon nemzeti vagyon, amelyről törvényben, illetve - a helyi önkormányzat tulajdonában álló vagyon esetében - törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint lehet rendelkezni. 

A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja, minden más vagyonelem az üzleti vagyon része.

A forgalomképtelen törzsvagyoni körben a jövőben két alkategória lesz: ide tartoznak a nemzeti vagyontörvényben tételesen felsorolt kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonelemek, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyoni elemek.

Az Nvtv. 5. §. (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak:
a helyi közutak és műtárgyaik,
a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok,
a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér, a hozzá tartozó légiforgalmi távközlő, rádiónavigációs és fénytechnikai berendezésekkel és eszközökkel, továbbá a légiforgalmi irányító szolgálat elhelyezését szolgáló létesítményekkel együtt, valamint
a helyi önkormányzat tulajdonában álló - külön törvény rendelkezése alapján részére átadott - vizek, közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vízi közműveket. (5. § (3) bekezdés).
A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonába tartozó vagyonelemek mellett az önkormányzati törzsvagyon részét képezik azon vagyonelemek, amelyeket törvény, vagy a helyi önkormányzat rendelete nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű (önkormányzati tulajdonban álló) vagyonná, valamint korlátozottan forgalomképes vagyonná nyilvánít.

További ilyen vagyonelemeket más törvények, illetve helyi rendelettel az önkormányzatok is meghatározhatnak. A korlátozottan forgalomképes vagyoni kört külön törvények (például: műemlékek, védett természeti területek) már jelenleg is meghatároznak, e vagyoni kört szintén rendeletben bővíthetik az önkormányzatok. A korlátozottan forgalomképes vagyon elidegenítésének feltételeit törvény, illetve az önkormányzati rendelet szabályozza.

Az önkormányzati vagyon körének meghatározása szempontjából fontos határidőt állapít meg az Nvtv. 18. § (1) bekezdése:
„A helyi önkormányzat a rendelete alapján forgalomképtelennek minősülő vagyonából - az e törvény hatálybalépésétől számított 60 napon belül - rendeletben köteles megjelölni azokat a tulajdonában álló vagyonelemeket, amelyeket az 5. § (4) bekezdés szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak minősít."

Az alaptörvény szerint a nemzeti vagyon átruházására vagy hasznosítására vonatkozó szerződés csak olyan szervezettel köthető, amely tulajdonosi szerkezete, felépítése valamint az átruházott vagy hasznosításra átengedett nemzeti vagyon kezelésére vonatkozó tevékenysége átlátható.

Az önkormányzatoknak minden értékesítés során a vevőtől kapott ajánlatot, vagy még hatályba nem léptett szerződést a Magyar Állam képviselőjének (MNV Zrt.) az elővásárlási jog lehetséges gyakorlása céljából meg kell küldeni. Az elővásárlási jog gyakorlására 30 napos jogvesztő határidő áll rendelkezésre. 
Az önkormányzat vagyonára választott bírósági eljárást nem köthet ki .

A tulajdonosi joggyakorlás szempontjából lényeges feltételt rögzít az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, amelynek értelmében a nemzeti vagyon - így az önkormányzati vagyon - tulajdonjogának ingyenesen történő átruházására csak törvényben meghatározott esetekben és módon van lehetőség. 
Ingyenes juttatás csak kötöttségekkel lehet, így az ingyenes átruházási jogban ki kell mondani a 15 évre szóló elidegenítési tilalmat, azt be kell jegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba, illetve ki kell kötni a hasznosítás juttatási célra kötöttségét és állagmegóvási kötelezettséget (kivéve, ha az átruházás az állam javára történik.)

A korábbi szabályozáshoz hasonlóan az új Ötv. is biztosítja annak lehetőségét, hogy a képviselőtestület a helyi önkormányzat tulajdonában lévő vagyonra - az Nvtv. rendelkezései szerint, az önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva - vagyonkezelői jogot létesítsen (109. §). A vagyonkezelői jog átadása nem érinti az önkormányzati közfeladatok ellátásának kötelezettségét. A vagyonkezelési jog létesítése vagyonkezelési szerződéssel jön létre. Az új Ötv. 143. § (4) bekezdésének i) pontja alapján a helyi önkormányzat rendeletben állapítja meg „azon vagyonelemeket, amelyekre a helyi önkormányzat vagyonkezelői jogot létesíthet, továbbá a vagyonkezelői jog megszerzésének, gyakorlásának, valamint a vagyonkezelés ellenőrzésének szabályait". A vagyonkezelői joggal kapcsolatos helyi szabályok megalkotását a képviselőtestület 2012. II. félévi munkatervében javaslom előirányozni.

Az Nvtv. 9. § (1) bekezdése előírja a helyi önkormányzatok számára, hogy vagyongazdálkodásuknak az Alaptörvényben, valamint az Nvtv.-ben meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervet kötelesek készíteni. A vagyongazdálkodási terv elkészítésének részletes szabályozásáról egyelőre nem áll rendelkezésre további információ, de már most a helyi rendelet mellékletében szereplő vagyont tételesen fel kell mérni, az aktualizálást el kell végezni annak érdekében, hogy vagyongazdálkodási stratégia elkészítésének megfelelő alapjai legyenek.

Az új Ötv. 110. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről a jegyző nyilvántartást vezet. A vagyonelemek nyilvántartásának szabályait az új Ötv. felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet fogja szabályozni, amely még nem jelent meg.

Jelen helyzetben a törvényi kötelezettségnek eleget téve, a helyi rendelet módosítását akként javaslom most megtenni, hogy a törzsvagyon és az üzleti vagyon kerüljön meghatározásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy „Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól” szóló 14/2006.(VII.1.) önkormányzati rendelet módosítását és a mellékelt határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni.


Aszód, 2012. január 24.
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